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PODSTATA PROJEKTŮ

= nadnárodní spolupráce, spadá pod Cíl Evropská územní spolupráce

Podpora měkkých aktivit, a pokud relevantní – pilotních investic

Inovativnost

Nadnárodnost se uplatňuje u zaměření/relevance (problémů, výzev, 

potřeb území), partnerství (společný postup, přístupy a řešení - ´working

approach´), přidané hodnoty (projekt se věnuje výzvám a potřebám, 

které nemohou být řešeny čistě jen s pomocí přístupů na místní/národní

úrovni), využitelnosti řešení (ve více regionech CE)

•Programové území: 76 NUTS II regionů ≈  9 států

AT, CZ, *DE, HR, HU, *IT, PL, SK, SI ≈     1 mil. km2, 146 mil. obyv.

•Alokace: 231 mil. EUR z ERDF (Evropský fond pro reg. rozvoj) pro 

projekty, po dosavadních výzvách zbývá 70 mil. EUR

Podíl spolufinancování z ERDF – podle sídla příjemce: 

85 % (CZ, HR, HU, PL, SK, SI)

80 % (AT, DE, IT)
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PODPOROVANÁ ÚZEMÍ

Zasahuje na území 9 států:

Rakousko – celá země,

Česká republika – celá země,

Německo – regiony Bádensko-Württembersko, 

Bavorsko, Berlín, Braniborsko, Meklenbursko-

Přední Pomořansko, Sasko, Sasko-Anhaltsko,

Maďarsko – celá země,

Itálie – Emilia-Romagna, Furlandsko-Julské 

Benátsko, Ligurie, Lombardie, Piemont, 

autonomní provincie Bolzano, autonomní 

provincie Trento, Valle d'Aosta a Benátsko,

Polsko – celá země,

Slovenská republika - celá země,

Slovinsko - celá země,

Chorvatsko - celá země.
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PARTNEŘI PROJEKTU

Nejméně tři financující partneři z nejméně tří států

a nejméně dva z nich se sídlem v programovém území.

Doporučení pro maximální rozsah partnerství: 

až 12 partnerů; počet musí odpovídat zaměření projektu a zároveň 

musí zůstat pro leadpartnera dobře koordinovatelný (nicméně, jsou 

akceptována i větší partnerství, pokud je k tomu důvod)

Můžou žádat:Veřejné úřady, instituce svým charakterem rovnocenné 

veřejným orgánům a soukromé subjekty.

Finanční objem: 

1 až 5 milion EUR pro celkový rozpočet projektu; výjimečně a pokud 

zdůvodněno i   1 mil. anebo   5 mil. 

Doporučené trvání projektu:

30 až 36 měsíců (max. však 42 měsíců)
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VÝSTUPY PROJEKTŮ

o Projekty musí vyústit v reálné výsledky, které vyvolají měřitelnou změnu

(zlepšení) původní situace v území a jsou viditelné

o Strategie (střednědobá vize) / Akční plány (rozpracování strategie až na

úroveň aktivit);

o Nástroje (nadn. a inovativní způsob dosažení záměru): metody, koncepce,

služby, nástroje různého typu (analytické, manažerské, technické, softvérové,

monitorovací, podporující rozhodovací procesy); fyzické/technické předměty

o Pilotní akce či investice (praktická realizace inovativních služeb, nástrojů,

metod anebo přístupů): cílem je testování, hodnocení a/anebo názorné

předvedení proveditelnosti navržených inovativních řešení. !!! Za splnění

pravidel programu, např. přenositelnost zkušenosti do jiných institucí či území.

o Semináře (Trainings)

Očekávaný výsledek: často zmiňovány ´Kapacity a jejich posílení´, spočívá ve zlepšení: 

rámců pro fungování politik a stejně tak ekonomických a právních rámců

rozvoje institucionálního a lidských zdrojů

řídících/manažerských systémů
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FABLABNET
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FABLABNET

• V rámci první prioritní osy:

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit konkurenceschopnost Střední Evropy

• Ve spolupráci s 9 partnery z 9 zemí, mezi něž patří i Vysoké učení technické v Brně

• Cílem je umožnit veřejnosti setkání s praktickými aspekty využívání moderních

technologií, jako je 3D ve filmu, 3D scan a tiskárna, a mnohé další. Projekt spojuje

řady FabLabs, tedy malé digitální laboratoře, do centrální evropské sítě s cílem

napojení na globální síť. Vzájemných propojením vznikne prostor pro sdílení

zkušeností a aktivit a širší mobilitu mezi jednotlivými FabLabs.

Digitální výrobní laboratoře jako symbol 3. 
průmyslové revoluce představují platformu pro 
inovace a invence

VÝSTUPY:

• Vznik Centrální evropské sítě FabLabs

• Soubor závazků jednotlivých FabLab - inovace, zapojení 

veřejnosti, FabLab jako business katalyzátory

• Pilotní aktivity – FabLab v business prostředí/vzdělávacích 

institucích
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FORGET HERITAGE
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FORGET HERITAGE

• V rámci třetí prioritní osy: 

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů pro udržitelný růst ve Střední Evropě

Projekt chce v rámci zemí Itálie, Slovinska, Německa, Polska, Chorvatska, Maďarska a České 

republiky 

• získat odpověď na otázku, jak dosáhnout zlepšení kapacit pro udržitelné využití 

kulturních památek…Staré budovy potřebují nové myšlenky a nápady.

• Cílem je poskytnout doporučení městům, jak využít mnohdy skrytý potenciál starých 

historických míst a budov.

VÝSTUPY:

• Vytvoření nástrojů pro zlepšení managementu historických objektů (budov) 

– Management manual

• Vytvoření nástrojů pro zapojení veřejnosti při rozhodování o využívání 

historických míst
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PRIORITNÍ OSA 1 A SPECIFICKÉ CÍLE

Spolupráce v oblasti inovací s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost STŘEDNÍ EVROPY

1.1 Zlepšit udržitelné vazby mezi 
aktéry systému inovací pro posílení 

regionální inovační kapacity ve 
střední Evropě

- Vytváření a další posilování 
nadnár.inovačních sítí a klastrů; 
Internacionalizace klastrů

- Přenos V&V-výsledků z výzk. do 
podnikatelského sektoru, vedoucí k 
novým službám a výrobkům

- Budování nadnár. vazeb pro rozvoj 
služeb podporujících inovace v 
podnikání

- Posilování vazeb mezi veř. 
sektorem, finančnímy institucemi a 
podnik.sektorem s cílem vytvořit 
nové struktury/služby 

- Snížení administrativních 
překážek pro inovace

1.2 Zlepšit znalosti a podnikatelské 
dovednosti s cílem podpořit 

hospodářské a sociální inovace ve 
středoevropských regionech

- Zlepšování dovedností 
zaměstnanců v podnikání v 
obl.moder. technologií (ekologické 
inovace, nízkouhlík. technologie, 
ICT)

- Tvorba a implementace nástrojů 
ke zlepšování tvořivosti a 
podnikatelského způsobu myšlení

- Tvorba a implementace nástrojů 
ke zlepšování technologických a 
řídících dovedností

- Tvorba a testování nových typů 
vzdělávacích systémů s ohledem 
na problémy související s 
demograf. změnami 

- Uplatnění novodobých technologií
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PRIORITNÍ OSA 2 A SPECIFICKÉ CÍLE

Spolupráce v oblasti nízkouhlíkových strategií ve 

STŘEDNÍ EVROPĚ
2.1 Vytvářet a 

realizovat řešení 

zaměřená na zvýšení 

energetické účinnosti 

a využívání energie z 

obnovitelných zdrojů 

ve veřejné 

infrastruktuře

2.2 Zlepšit územně 

založené strategie 

nízkouhlíkového 

energet. plánování a 

politiky přispívající 

ke zmírňování 

změny klimatu

2.3 Zvýšit kapacity pro 

plánovaní mobility ve 

funkčních městských 

oblastech s cílem 

snížit emise CO2

- Tvorba, testování a 

implementace strategií a 

řídících přístupů ke zvýšení 

kapacit na snížení 

energetické náročnosti 

veřejné infrastruktury 

včetně budov (např. 

energetičtí manažeři)

- Harmonizace standardů a 

systémů certifikace s cílem 

snížení energ. náročnosti

- Tvorba a implementace 

integrovaných strategií na 

využití energie z endog. 

zdrojů

- Řídící strategie na snížení 

energet. náročnosti

- Rozvoj strategií 

zaměřených na poptávku 

(inteligentní odečty a 

aplikace)

- Rozvoj řešení pro 

koordinace energ. sítí

- Příprava a implementace 

integr. koncepcí mobility a 

akčních plánů na snížení 

emisí CO2

- Tvorba systémů správy a 

řízení jako základny pro 

nízkouhlíkovou mobilitu ve 

FMO

- Příprava a implementace 

služeb a produktů na 

podporu nízkouhlíkové 

mobility (multimodální

služby)



TAKING COOPERATION FORWARD 13

PRIORITNÍ OSA 3 A SPECIFICKÉ CÍLE

Spolupráce v oblasti přírodních a kulturních zdrojů 

pro udržitelný růst ve STŘEDNÍ EVROPĚ

3.1 Rozvíjet kapacity pro 
integrované řízení
ochrany ŽP, s cílem 
zajistit ochranu a 

udržitelné využívání 
přírodního dědictví a 

zdrojů

3.2 Rozvíjet kapacity 

pro udržitelné 

využívání kult. 

dědictví a zdrojů

3.3 Zlepšit řízení ŽP 

FMO s cílem vytvořit z 

nich místa, kde se 

bude lépe žít 

- Příprava a implementace 

integrovaných strategií pro 

udržitelné řízení chráněných 

oblastí, a také přírodních 

zdrojů

- Vývoj a testování aplikace 

inovativních technologií pro 

integrované řízení OŽP 

(sanační technologie)

- Harmonizace koncepcí a 

nástrojů řízení OŽP na 

nadnárodní úrovni

- Příprava a implementace 

strategií a politik ke 

zhodnocení kulturního 

dědictví

- Příprava a implementace 

integrovaných strategií a 

koncepcí rozvoje, které 

staví na kulturním dědictví 

a podporují udržitelný 

hospodářský růst a 

zaměstnanost (např. v 

oblasti cest. ruchu); 

- Vývoj nástrojů (ICT)

- Strategie a nástroje pro 

řízení a zlepšování kvality 

ŽP ve FMO

- Posílení kapacity pro 

plánování a řízení OŽP

- Příprava integrovaných 

strategií k omezení střetů 

ohledně využívání půdy ve 

FMO (živelný růst, 

vylidňování)

- Strategie a pilotní aplikace 

pro obnovu a znovu 

využití brownfieldů, ICT 

řešení
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PRIORITNÍ OSA 4 A SPECIFICKÉ CÍLE

Spolupráce v oblasti dopravy s cílem zajistit lepší 
spojení ve STŘEDNÍ EVROPĚ

4.1 Zlepšit plánování a koordinaci
systémů regionální osobní dopravy s 

cílem zajistit lepší napojení na 
vnitrostátní a evropské dopravní 

sítě 

- Příprava a implementace strategií k napojení 
osobní dopravy zejména v periferních 
oblastech na TEN-T jakož i na dopravní uzly

- Příprava implementace strategií, nástrojů a 
aplikací ke zlepšení regionálních systémů 
veřejné dopravy, zejména přeshraničních
(např. spoje pro dojíždějící, interoperabilita)

- Příprava koncepcí a testování pilotních 
aplikací pro inteligentní regionální mobilitu 
(multimodální jízdenky, trasy na vyžádání)

- Koncepce ke zlepšení dopr. služeb ve veř. 
zájmu (pro znevýhodněné skupiny)

4.2 Zlepšit koordinaci mezi 
subjekty působícími v oblasti 

nákladní dopravy s cílem zvýšit 
využití ekologických 

multimodálních dopravních 
řešení

- Příprava a implementace koordinovaných 
strategií (vč. finanč./investič. modelů) k 
posílení multimodality ekologických 
systémů nákl. dopravy

- Mechanismy koordinace mezi aktéry v 
oblasti multimodální nákl. dopravy

- Příprava implementace koncepcí, nástrojů 
a služeb pro zvýšení podílu ekologické 
logistiky prostřednictvím řetězců nákl. 
dopravy (multimodální nadnárodní toky 
nákl. dopravy)

- Vývoj a testování strategií pro 
„zekologičtění“ posledního kilometru nákl. 
dopravy (plánování logistiky)
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PŘÍPADNÁ OMEZENÍ 3. VÝZVY

o Plánované zúžení SC: 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 (úplně uzavřen), 3.2

o Aktuální představa o zúžení zatím není oficiální, není 

potvrzena     Monitorovacím výborem

o Nastaveni 3. výzvy bude projednáno koncem                          

června na jednáni Monitorovacího výboru

o Vyhlášeni 3. výzvy se uskuteční jako průvodní akce 

oslavy 20. výročí fungování nadnárodní spolupráce 

Interreg v regionech Střední Evropy (21.9.2017)
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PŘÍPADNÁ OMEZENÍ 3. VÝZVY
SO Tematické zaměření Zdůvodnění
1.1 SO by se měl zaměřit na posílení 

implementace S3 (Smart Specialization 

Strategies) na NN úrovni. 

Projekty z 1. výzvy dostatečně pokrývají hlavní témata jako např. 

transfer technologií, služby podporující inovační přístupy, atd., již 

nastíněné v programu spolupráce. Navrhované zaměření by mohlo vést 

k NN bottom-up řízení v oblasti uplatňování národních a regionálních 

S3 a jejich financování; doplňkovost 

1.2 SO by se měl soustředit na sociální 

inovace, zejména na aktivity spojené s 

účastí těch/pro ty, koho se týkají -

znevýhodněných a zranitelných skupin –

tak, aby vedly k posílení jejich pozice a 

silnější sociální soudržnosti (např. nezam., 

migranti). 

Projekty schválené v 1.+2. výzvě zatím ne zcela vyjadřují sociálně-

inovační dimenzi v podobě, jak byla představena v SO Programem 

spolupráce. Soustředění se na znevýhodněné a zranitelné skupiny by 

pomohlo držet krok s aktuálním děním v programovém území, kdy je 

důležité budování důvěry v sociální systém; tato otázka nebyla 

předvídatelná v období přípravy programu. 

2.1 SO by měl zahrnovat aktivity zabývající se 

energetickou účinností veřejné 

infrastruktury – avšak mimo budov. 

Alternativně by tento SO mohl být 

uzavřen.

Projekty schválené v 1.+2. výzvě dostatečně pokrývají témata pro 

tento SO již nastíněné v Programu spolupráce, ale přece jen většina 

projektů se věnuje veřejným budovám (např. školám). Zaměření na 

veřejnou infrastrukturu (jinou než jsou veřejné budovy) by obohatilo 

záběr SO, a tím víc vycházelo vstříc naplnění očekávaných výsledků na 

úrovni programu. 

2.3 SO by mohl být uzavřen. Projekty schválené v 1.+2. výzvě dostatečně pokrývají témata 

udržitelného plánování městské mobility popsané pod tímto SO v 

Programu spolupráce. Důvody lze najít ve velice úzkém zaměření SO. 

3.2 SO by měl řešit pouze odvětví kulturního a 

kreativního průmyslu. 

Alternativně by tento SO mohl být 

uzavřen. 

Projekty schválené v 1.+2. výzvě dostatečně pokrývají témata 

uvedené pod tímto SO v Programu spolupráce, a to značným počtem 

projektů zabývajících se kulturním dědictvím (lokality a nehmotné 

dědictví). Zeštíhlení obsahu s důrazem na odvětví kulturního a 

kreativního průmyslu by znamenalo přidanou hodnotu pro portfolio 

projektů v tomto SO a odráželo důležitou roli odvětví kulturního a 

kreativního průmyslu v ekonomice ve stř. Evropě

Všechny ostatní SO by měly zůstaly otevřené jako v případě předešlých výzev.
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FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ

o Specifikace výdajů  v „Implementation Manual“ pod bannerem IMPLEMENT, částečně v

„Application Manual“ pod bannerem APPLY (obojí na webu programu), doplněno v

národních Pokynech pro příjemce (jsou dostupné na národní webstránce v části

DOKUMENTY)
6 rozpočtových kategorií:

1. Náklady na zaměstnance

2. Kancelářské a administrativní výdaje

3. Náklady na cestování a ubytování

4. náklady na externí odborné poradenství 

a služby

5. Výdaje na vybavení

6. Výdaje na infrastrukturu a práce

o Princip vedoucího partnera (LP): odpovědnost za koordinaci a realizaci projektu má

primárně LP, smlouva ŘO+LP, pak LP+PP

o Zpětné financování (tj. neposkytují se zálohy zálohy):

o Náklady na přípravu: způsobilé výdaje i ve výši 15 000 EUR na schválený projekt – více

informací k tématice v Application Manual

o Reportovací období (1/2 roční), kontrola 1. stupně (CRR), ověření JS, ověření CA, poté

peníze na účet LP a od něj PP peníze na účet projektového partnera (PP)
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INFORMACE KE 3. VÝZVĚ 

o Termín vyhlášení výzvy: 21. 09. 2017 (datum se váže k události v

Berlíně k oslavě 20 let nadnárodní spolupráce ve Střední Evropě) -> potrvá

nejméně do konce roku.

o Alokace: Na 3. výzvu zbývá 70 mil. EUR ERDF

1. PO1 – 21 mil. EUR ERDF

2. PO2 – 9,6 mil. EUR ERDF

3. PO3 - 22,9 mil EUR ERDF

4. PO4 – 11,9 mil. EUR ERDF –malý zájem -> největší šance na úspěch

Celá žádost včetně příloh musí být podána v anglickém jazyce
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INFORMACE KE 3. VÝZVĚ 

Více o projektech a hledání případných partnerů
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INFORMACE KE 3. VÝZVĚ

o Third call: Application Manual – příručka pro žadatel 3. výzvy -> 

zveřejněna pravděpodobně v den vyhlášení výzvy

o Možnost nahlédnout do příruček předchozích výzev na stránkách 

programu na odkazu APPLY (neproběhnou velké změny vzhledem k 

předchozím výzvám)

o Implementation Manual – podrobnější informace k způsobilým 

výdajům

o IMPLEMENT/Funded projects 2014-2020 – popis schválených 

projektů -> vhodné nastudovat, jelikož ve 3. výzvě nebudou 

podporovány již financované projektové myšlenky

Dokumentace ke 3.výzvě
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ELEKTRONICKÝ MONITOROVACÍ SYSTÉM

• Projektové žádosti se budou po vyhlášení výzvy vkládat přes tento 

online systém (eMS), jako tomu bylo u předchozích výzev

eMS
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KONTAKTNÍ ÚDAJE

Národní kontaktní místo – Ministerstvo pro místní rozvoj 

Odbor evropské územní spolupráce, 

kancelář: Letenská 3, Praha

Phone +42 (0) 224 862 213, +42 (0) 224 862 260

Mail nadnarodni@mmr.cz

Web www.dotaceEU.cz/ Programové období 2014-2020 / Programy

Twitter @Interreg_CZ

+43 (0) 1 8908 088 - 2403

info@interreg-central.eu - kontakt na Joint Secretariat ve Vidni.

www.interreg-central.eu – odkaz na webovou stránku programu

facebook.com/CentralEuropeProgramme

linkedin.com/in/centraleuropeprogramme

twitter.com/interregce

http://www.dotaceeu.cz/
https://twitter.com/Interreg_CZ

